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Grozījums Nr. 4
Tokia Saïfi

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām 
veiktu maksājumu lielāku pārredzamību, 
emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot 
regulētā tirgū un kuri darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādes 
jomā, reizi gadā atsevišķā ziņojumā būtu
jādara zināmi atklātībai maksājumi
pārvaldes struktūrām valstīs, kurās tie 
darbojas. Ziņojumā būtu jāiekļauj
maksājumu veidi, kas ir salīdzināmi ar 
tiem maksājumu veidiem, kurus dara 
zināmus atklātībai saskaņā ar Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvu 
(Extractive Industry Transparency 
Initiative — EITI), un jāsniedz 
pilsoniskajai sabiedrībai informācija, lai 
liktu resursiem bagātu valstu pārvaldes 
struktūrām uzņemties atbildību par 
ieņēmumiem no dabas resursu 
izmantošanas. Šī iniciatīva papildina arī ES 
FLEGT rīcības plānu  (meža tiesību aktu 
ieviešana, pārvaldība un tirdzniecība) un 
Kokmateriālu regulu, kurā koka 
izstrādājumu tirgotājiem noteikts 
pienākums veikt likumības pārbaudes, lai 
nepieļautu nelikumīgi iegūtas koksnes 
iekļūšanu ES tirgū. Sīkākas prasības 
noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/../ES  9. nodaļā.

(7) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām 
veiktu maksājumu lielāku pārredzamību, 
emitenti, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot 
regulētā tirgū un kuri darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādes 
jomā, reizi gadā dara zināmus atklātībai 
maksājumus pārvaldes struktūrām valstīs, 
kurās tie darbojas. Šo paziņojumu pievieno 
gada finanšu pārskatiem, un tajā pa 
valstīm un pa projektiem norāda 
maksājumu veidus, kas ir salīdzināmi ar 
tiem maksājumu veidiem, kurus dara 
zināmus atklātībai saskaņā ar Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvu 
(Extractive Industry Transparency 
Initiative — EITI). Ar šo paziņojumu
pilsoniskajai sabiedrībai un ieguldītājiem 
tiktu sniegta informācija par to, kā 
attiecīgās pārvaldes struktūras pārvalda 
ieņēmumus no dabas resursu 
izmantošanas. Šī iniciatīva papildina arī ES 
FLEGT rīcības plānu  (meža tiesību aktu 
ieviešana, pārvaldība un tirdzniecība) un 
Kokmateriālu regulu, kurā koka 
izstrādājumu tirgotājiem noteikts 
pienākums veikt likumības pārbaudes, lai 
nepieļautu nelikumīgi iegūtas koksnes 
iekļūšanu ES tirgū. Sīkākas prasības 
noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/../ES  9. nodaļā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 5
Tokia Saïfi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2004/109/EK
6. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai emitenti, kas 
darbojas ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo 
mežu izstrādes jomā, kā definēts [...], 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/../ES (*) 9. nodaļu katru 
gadu sagatavotu ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām. 
Ziņojumu publisko ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pēc finanšu gada beigām, un tas ir 
publiski pieejams vismaz piecus gadus. 
Ziņojumu par maksājumiem pārvaldes 
struktūrām sniedz konsolidētā līmenī.

Dalībvalstis pieprasa, lai emitenti, kas 
darbojas ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo 
mežu izstrādes jomā, kā definēts [...], 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/../ES (*) 9. nodaļu katru 
gadu sagatavotu paziņojumu pa valstīm un 
pa projektiem par maksājumiem pārvaldes 
struktūrām; viens projekts nozīmē līgumu, 
licenci, nomas līgumu vai jebkuru citu 
juridisku vienošanos, saskaņā ar kuru 
emitents veiksmīgi veic savu darbību un 
kura uzliek tam īpašus pienākumus 
attiecībā uz ieņēmumiem. Šo paziņojumu 
pievieno gada finanšu pārskatiem un 
publisko ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 
finanšu gada beigām, un tas ir publiski 
pieejams vismaz piecus gadus. Ziņojumu 
par maksājumiem pārvaldes struktūrām 
sniedz konsolidētā līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Tokia Saïfi

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Pārskatīšana

Komisija [divus gadus pēc šās direktīvas 
stāšanās spēkā] izvērtē šās direktīvas 
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īstenošanas gaitu un efektivitāti un sniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, jo īpaši par:
– to, kā īstenota paziņošana par pārvaldes 
struktūrām veiktajiem maksājumiem;
– iespēju attiecināt šos noteikumus uz 
visiem emitentiem, kuru vērtspapīrus ir 
atļauts tirgot, neatkarīgi no to darbības 
nozares;
– sankciju ieviešanu.
Attiecīgā gadījumā ziņojumam pievieno 
tiesību akta priekšlikumu.

Or. fr


